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Bild på förstasidan: Philip Johansson, en av stipendiaterna. 
 

Varje år delas det ut medel ur Axel Karlsson stipendiefond 

till ungdomar som har en synnedsättning och läser på 

gymnasienivå eller eftergymnasiala studier, är skrivna i 

Skaraborgs län. Philip Johansson och Ismael Sharifi var de som 

tilldelades 2020 år stipendium på vardera 15 000 kronor. 
 

Philip: Med stipendiet tänkte jag dels betala min kurslitteratur, 

sen tänkte jag även använda dem till min första egna lägenhet 

som jag tänkt införskaffa till sommaren!  

Jag läser distansutbildningen utvecklingspsykologi på 

Mälardalens universitet i Västerås. Jag kommer vara färdig med 

min utbildning i juni 2021. Utöver mina studier i psykologi så 

jobbar jag även som säljare på Rusta i Falköping. Min tanke är 

att läsa vidare till hösten, men då blir det förmodligen 

civilekonomutbildning! På fritiden tycker jag om att spela fiol, 

läsa, springa och vara med vänner. 

 

Ismael: Stipendiet kommer väl till 

pass när man studerar. Ismael 

studerar på Axevalla Folkhögskola 

allmän kurs. Han har två år kvar av 

den allmänna kursen som är 3-årig. 

Vidare kommer Ismael läsa till 

socionom på högskolan. Han är en 

flitig besökare på simhallen, för 

simning är ett av hans fritidsintresset. 

Ismaels har även testat på 

elektronskytte i Lidköping. 
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Intressepolitik 
Vad händer i Skaraborg 
Jag har i tidigare tidningar informerat om förslag till höjningar av 

egenavgifter för färdtjänst och sjukresor. Vi har arbetat hårt för 

att stoppa höjningarna men utan resultat. 

Gällande färdtjänsten har det nya reglementet trätt i kraft från 1 

februari. Det positiva med förslaget är att begränsningen av 

regionresor tas bort och alla kan göra fritt antal resor i hela 

regionen utan att ansöka om särskilda regionresor. Det 

negativa är att resor från 4 kommuner och fler har blivit dyrare. 

Resor från 1–3 kommuner har oförändrat pris, men för resor 

som är 4 kommuner eller längre läggs det på en avgift på 90 

kronor per kommun man reser i vilket är mer än tidigare. Just 

nu finns inget tak för avgiften men ett förslag på ett 

högkostnadsskydd vid resor som kostar mer än 600 kronor, 

resor som sträcker sig över 9 kommuner eller fler, är på gång. 

Om förslaget går igenom, vilket är mycket sannolikt, kommer 

det att innebära att en enkelresa aldrig oavsett längd kommer 

att kosta mer än 600 kronor. En avgift som vi anser är alldeles 

för hög och gör allt för att få sänkt. Taket ligger idag på 300 

kronor.  

Fortfarande gäller ensamåkning för färdtjänst på grund av 

pandemin och jag har ännu inte hört något om att detta skulle 

sluta gälla inom den närmaste tiden. 

Även höjningen av sjukresetaxan är avgjord. En resa med 

sjukresetaxi kostar från 1 juli 125 kronor i stället för dagens taxa 

på 80 kronor. Samtidigt höjs högkostnadsskyddet för sjukresor 

från 1650 kronor till 2000 kronor. Taxorna för sjukresor med 

egen bil och med kollektivtrafiken höjs också lite. För egen bil är 

det 125 kronor och för kollektivtrafik är det 34 kronor som gäller 

efter höjningen. 

Gällande sjukreseintygen som jag också tagit upp tidigare så 

har vi inte lyckats få till någon förändring till det bättre. Möjligen 
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kan ni kontakta syncentralen för att få hjälp med sjukreseintyg, 

om ni inte har någon annan bra kontakt med sjukvården som 

känns mer naturlig att vända sig till. Här är det dock en bra sak 

med pandemin eftersom den som fyllt 70 år inte behöver något 

sjukreseintyg tills vidare. För resor till vaccination har 

färdtjänstbeställningen nu ett särskilt knappval då du kommer 

fram. Du slår en nolla istället för en etta som du vanligtvis väljer 

för sjukresa. 

Tror att detta var det viktigaste som hänt just nu. 

Hör gärna av er till mig om ni upptäcker saker som vi behöver 

arbeta med i SRF. Britt Artursson Ombudsman Distriktet 
 

Här nedan följer en insändare och en debattartikel, som har 

funnits med i några av våra lokaltidningar. 
 

Vart är vi på väg! 

Har vi med funktionsnedsättning hamnat på fel tåg! 

I många år stånkade sig tåget, som förde fram förbättringar för 

personer med funktionsnedsättning, upp för backen. Men, de 

senaste åren med miljöpartiet som lokförare och sossarna som 

tågvärdar och med lööv fladdrande efter i fartvinden går det allt 

snabbare utför. Och Liberalerna som är pappa till LSS-reformen 

har blivit överkörda av bara farten. Det är lika illa för alla med 

funktionsnedsättning och det verkar inte spela någon roll vem 

som har makten. 

Jag är själv blind och försöker i mitt arbete förgäves behålla de 

stödåtgärder som är oumbärliga för vår grupp. 

Det är som gravt synskadad eller blind, trotts stödåtgärder, 

svårt att få jobb. Fler än 50% av personer med synnedsättning i 

yrkesverksam ålder är arbetslösa och därmed dömda till ett liv i 

fattigdom. Visste du att en person som aldrig kommit in på 

arbetsmarknaden p.g.a. sin funktionsnedsättning och därmed 

tvingats leva på sjukersättning har en inkomst på ca 7000 kr per 

månad? 
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Att få ledsagning via LSS, Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, är för blinda ett minne blott. Personer som 

haft ledsagning via LSS i många år blir hux flux av med den. 

Att som blind få rätt till färdtjänst har tidigare varit en själv-

klarhet. Nu hörs det från skilda håll i landet att gravt 

synskadade nekas färdtjänst med hänvisning till kollektiv-

trafiken. I Skaraborg har man ett mer raffinerat sätt för att få 

personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt antingen 

man kan eller inte. Man höjer priset så att de flesta får välja 

mellan att mot alla odds resa kollektivt eller stanna hemma. 

Att kräva ett särskilt intyg på att man inte kan åka kollektivt till 

sjukvården även om man konstaterat att man är beroende av 

färdtjänst då man åker till andra platser och är frisk, är 

ytterligare en sten på bördan. 

Den senaste överraskningen är höjda priser för sjukresor. Vilket 

drabbar personer, som inte kan åka kollektivt eller med egen bil, 

särskilt hårt. En grupp där flertalet redan har en mycket 

ansträngd ekonomi. 

Vikten av att behärska digitala media har blivit tydligare än 

någonsin under pandemin. Tyvärr ingår inte det i 

Syncentralernas uppdrag att inkludera detta i synskadades 

rehabilitering. Den rehabilitering som succesivt krympt även om 

kravet på att klara sig på egen hand ökat. Därutöver har det 

stöd kommunerna tillhandahöll tidigare genom en syn-

hörselinstruktör försvunnit, i flera av Skaraborgs kommuner. 

Regionerna och kommunerna sneglar på, för dem, kostnadsfria 

alternativ. Välgörenhetsorganisationer som skall träda in och 

rädda välfärden. Ett alternativ som går tillbaka till forna dagar då 

handikappade fick stå utanför fattighuset, med mössan i hand, 

och be om hjälp. 

Vart är vi på väg? Det vill jag egentligen inte veta!  

Britt Artursson 
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Varning för P4 Skaraborg de har satt i system att stödja 
makthavarna! 
De har fått mig att känna mig som en mördarsnigel! Något 
oönskat, jobbigt och påträngande som roffar åt mig av andras 
resurser. Men, om man trampar hårt på en mördarsnigel är 
problemet snart över. Kanske lite obehagligt medan det pågår, 
men försvinner så snart man lämnar platsen. 
Är de som har makten över våra liv, dåligt pålästa eller ljuger de 
medvetet? 
Jag jobbar inom funktionshinderrörelsen och kämpar just nu för 
vår rätt att förflytta oss till ett rimligt pris. Min erfarenhet är att 
vägen till politikernas öra går via media, även om min tilltro till 
media fått sig en rejäl törn, då det har visat sig att media oftast 
står på den som håller i pengapåsens sida. 
Då P4 Skaraborg kontaktade mig och ville göra en intervju i 
ärendet, blev jag tveksam och påpekade att tidigare intervjuer 
har slutat med några korta klipp utlyfta ur sitt sammanhang för 
mig, medan motparten fått en live intervju, där man tagit udden 
av vår kritik med undanflykter och rena felaktigheter, utan att bli 
motsagda. 
Efter ett löfte om att jag bara kunde ringa reportern om detta 
hände igen, beslöt vi att göra intervjun. 
Vad hände? Samma som alltid, korta klipp från intervjun med 
mig och en live intervju med Förbundsdirektören i Skaraborg 
där han på ett oförskämt sätt påvisar hur dyr färdtjänsten är för 
kommunerna och där han uppger helt felaktiga uppgifter om 
egenavgifterna för färdtjänsten. Då jag ringer, som avtalat, och 
påpekar felaktigheterna får jag kalla handen. Tyvärr kan vi på 
P4 Skaraborg inte göra något åt att han kanske sagt fel av 
misstag eller om han kanske är dåligt påläst. Det får stå för 
honom. 
Men, vem drabbar det? 
Vi försökte nå någon mer ur funktionshinderrörelsen som ville 
uttala sig men ingen ville ställa upp.  
En eloge till er! Så otroligt klokt av er och så otroligt korkat av 
mig som gick på den här niten ännu en gång! 
Britt Artursson 
Blinning från Falköping 
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Vill du lära dig att använda iPhone eller punktskrift? 

Är du intresserad av att lära dig grunderna eller mer om hur du 

använder din iPhone så kan jag tillsammans med SRF 

Skaraborg erbjuda dig sådana kurstillfällen. Vi har genomfört 

några kurser under januari och februari vilket har fungerat 

väldigt bra! Vi tar gärna emot fler anmälningar. 

Beroende på var du bor och vilka behov du har så samordnar vi 

er på lämpliga platser i Skaraborg. De olika kursnivåerna delar 

vi in i nybörjare och fortsättning, men det kan också vara en 

kombination beroende på vad du behöver och önskar t.ex. 

repetition av Voice Over-kommandon. 

Motsvarande kurser kan vi också genomföra i punktskrift. 

Myndigheten för tillgänglig media, MTM, ger varje månad ut ett 

roligt häfte som heter Knåp och knep. Det är skrivet på 

punktskrift och innehåller korsord och flera olika frågetävlingar. 

Till detta kan man också prenumerera på korsordsplanerna till 

radions Melodikryss. Lösningarna fyller man i med 

bokstavsbrickor i punktskrift som medföljer. 

Ett kul sätt för att både motivera sig till att lära sig punktskrift 

och att bibehålla kunskapen. 

Anmäl ditt intresse för iPhonekurs eller punktskriftskurs till 

kansliet, tele: 0511-34 79 70, e-post: skaraborg@srf.nu eller 

ring gärna till mig som kursledare, mobil: 0723-41 34 66. Jag 

svarar gärna på dina frågor. 

Glöm inte att ange vad du önskar och Det är också bra att få 

veta lite mer preciserat vad du kan, t.ex. helt nybörjare eller har 

kommit igång litegrann. 

Varmt välkommen med din anmälan. 

Hälsar Anders Josby 
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Tematräffar fortsätter via telefon under våren 2021! 

Vi erbjuder tematräffar som du kan lyssna på via ett 
telefonnummer som du ringer upp, varje tisdag kl.15.00 under 
våren. Vi kommer att använda samma system och samma 
telefonnummer som tidigare, 0511-79 80 10 och  
kod 11 11 11 11, alltså åtta ettor.  
Du kan börja ringa in 15 minuter innan träffen startar. Vi har 
bara plats för 30 personer i taget på vår telefontjänst, så först till 
kvarn gäller.  
Ni som är osäkra på hur man gör, ring och fråga oss på 
kansliet.    
 
Tisdag 9 mars  
Bild: Bengt-Åke Öhgren berättar om sitt arbete som 

fängelsepräst och folkhögskollärare 
innanför murarna på Tidaholms anstalten. 
Folkhögskolan på Tidaholms anstalten var 
en filial till Hellidens Folkhögskola i 
Tidaholm. Undervisningen togs senare 
över av Komvux. Mellan dessa båda skolor 
fick internerna förflytta sig i samband med 
lämpliga permissioner. I många fall med ett 
mycket lyckat resultat i det fortsatta livet 
utanför murarna. Vidare berättar Bengt-Åke 
om sitt engagemang för barnhem i Polen, 

bl.a. om Laski, ett hem och skola för blinda och dövblinda barn 
och ungdomar. 
 
 

Tisdag 16 mars  
Vi kommer höra guide berätta om 
Magnus De la Gardies barocka 
Läcköslott och dess spännande 
historia. Slottet ligger på en udde i 
Ekens skärgård i Vänern strax 
utanför Lidköping. Bild: Läcköslott. 
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Tisdag 23 mars  
talar Kjell Ring från Varvshistoriska 
Föreningen i Göteborg om varvens 
historia. Kjell har arbetet som 
plåtslagare och senare på 
personalavdelningen på Götaverken. 
Bild: Varvshistoriska föreningens 
logga. 
 
 
Tisdag 30 mars  
kommer Per Wahlström från 
Tidaholms museum att 
berätta om Tidaholms 
framväxt genom bl.a. 
Tidaholms bruk samt 
tändsticksfabriken Vulcan.  
 

Bild: tändsticksasketikett 
föreställer två hel röda 
gubbar i hatt med varsin 
svart häst som stegrar sig. En av gubbarna sitter på sin häst, 
medan den andra står på backen. 
 

På Tidaholms bruk hade man under tidiga 1900-talet tillverkning 
av nyttofordon främst lastbilar, bussar och brandbilar.  
Tändsticksfabriken Vulcan startade sin produktion redan under 
1860-talet och blev runt år 1900 störst i hela Världen med en 
produktion av 2 miljarder askar per år. Dessa båda fabriker var 
två viktiga grundstenar i Tidaholms tillväxt och utveckling.  
 

Per kommer därför att parallellt berätta om samhällets 
utveckling och om intressanta händelser i fabrikernas 
produktion. Strax efter Krügerkraschen på 1930-talet fick 
Tidaholms Bruk finansiella problem. Den största konkurrenten 
Scania-Vabis under ledning av Wallenbergs koncernen såg då 
sin möjlighet att ta över Tidaholms Bruk och beslutade att lägga 
ner tillverkningen 1934. Många av brukets duktiga ingenjörer 
flyttade över till Scania och Volvo. 
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Tisdag 6 april 
Nu har en del flyttfåglar kommit och några 
är på väg, vi möter Kent-Ove Hvass som vet 
det mesta om fåglar och här kan vi få svar 
på allt om dem. Kent-Ove var med oss i fjol 
men många har sagt att de ville höra mer av 
honom. Bild: Tofsvipa. 
 
 

 
Tisdag 13 april  
På begäran kommer här Kjell-Arne och 
Claes-Göran med ett nytt Quiz, så nu är det bara att vässa 
pennan och komma med och som vanligt blir det fina priser till 
de bästa. 
 

 
Tisdag 20 april 
Bengt-Åke Öhgren återkommer och berättar denna gången om 
sina resor till Arktis med spännande möten med isbjörnar och 
andra vilda djur. Klimatförändringen blir extra tydlig i Arktis med 
den smältande isen, och hur detta 
påverkar djur och natur får vi höra 
mycket om. Vi kommer att få 
syntolkning eftersom en hel del av 
berättandet blir i form av bilder. 
Bild: Isbjörnshona med unge. 
 
 

 
 

 
Tisdag 27 april  

Varg-Annika berättar om sin tid med vargarna 
på Kolmården. Vargarnas beteende med 
likheter och skillnader med hundar. Varg-
Annika anlitas av Ledarhundsverksamheten 
som instruktör för ledarhundsförare och tar 
därför upp kroppsspråk och signaler som är 
viktiga att tänka på både som 
ledarhundsförare men även för alla andra 
hundägare. 
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Tisdag 4 maj. 
Kata, Ingegerd och de andra. Vi får följa den kvinnan som ägde 
Varnhems gård och Ingegerd dotter till Olof Skötkonung ett 
kvinnoöde från vikingatiden och om andra kvinnor i det tidiga 
tusentalet. Det är Berit Johansson som kommer tillbaka med ett 
nytt ämne och berättar på sitt mycket trevliga sätt. 
 
Tisdag 11 maj. 
Egon Malmgren kommer och berättar om sitt liv. Som yngsta 
barnet i en syskonskara på tolv växte Egon upp på en gård i 
Naum på Varaslätten och började skriva i Nya Lidköpings-
Tidningen redan som 14-åring. Efter journalistexamen blev det 
P4 Skaraborg och efter det flyttade han till Stockholm och blev 
nyhetspresentatör på TT Nyhetsbyrån och sedan Sveriges 
Radio Ekot. En radioröst vi hört i 40 år. 
 
Tisdag 18 maj. 
Nu blir det ett Resekåseri av förre riksdagsmannen Anders 
Nilsson från Kvänum. Anders som fyller 86 år denna dag tyckte 
att om det är mellan 15 och 16 så klarar ja det. Vad för resor 
Anders tar upp var svårt att få ut i vårt samtal, men han har rest 
väldigt mycket både när och fjärran och är en stor humorist så 
det blir med all säkerhet en rolig timme. 
 
Tisdag 25 maj. 
Mats Löwing som bland annat kallats för fotbollsprästen och 
som är känd för att vara en gudabenådad kåsör kommer att 
berätta om ” Resväska han hittat på tippen i Tidaholm för 
många år sedan”. Vi ser fram mot en mycket trevlig timma. 
 
Tisdag den 1 juni berättar 
guiden Roger Bodin från 
Stiftelsen Emigranternas Hus i 
Göteborg om svensk utvandring. 
Bild från 1900-talet på utvandrare 
som står på kö med sitt bagage.  
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Tisdag den 8 juni är 
temat Svenska 
Ostindiska Companiet. 
Vilka var det som 
grundade bolaget 1731. 
Hur många resor 
genomfördes, vad hade 
man med sig hem till Sverige och hur gick affärerna.  
Bild: Svenska Ostindiska Companiet logga.  
 
Tisdag den 15 juni kommer Hasse Hellström att guida oss på 

Dalénmuseet i Stenstorp. Han kommer att 
berätta om Gustaf Dalén som person, 
bakgrund, ledarskap och historia samt 
beskriva några av hans tekniska 
uppfinningar så som AGA-fyren se bild, 
AGA-spisen, färg-TVen, hjärt-lungmaskinen 
och lustgasapparaten vid förlossningar. 
Men utan att grotta ner sig allt för djupt i 
tekniska termer så att det skall passa alla. 
 

Tisdag den 22 juni återkommer 
folklivsforskaren Inger Widhja och skall 
berätta om vårat midsommarfirande förr 
och nu. Inger kommer att ta upp om 
midsommarstångens utseende runt om i 
landet. Hur har dansen runt stången 
förändrats. Den majade stångens magi och 
symbolik. Hur har maten förändrats. Har 
midsommarfirandet sett olika ut i olika 
socialgrupper. När och varför ändrades 
helgens firande till att alltid infalla på en 
fredag. 
 
Tisdag den 29 juni kommer Kjell och Claes-Göran att 
genomföra ett fråge-Quiz som tematräffsavslutning Grande 
finale. Kjell och Claes-Göran lotta ut fem presentkort  
a 100 kronor till dem med rätta lösningen. 



13 

Aktiviteter som kommer i lokalföreningarna! 
 
 

SRF Falköping 
Nu är det nytt år och vi alla hoppas på ett bättre år än det vi 
lämnat. Nytt år betyder årsmöte. Den 25 mars genomför vi vårt 
årsmöte. Den här gången blir det per telefon. En inbjudan med 
all information kommer i brevlådan snart, om ni inte redan fått 
den. Tyvärr har vi inte kunnat planera några ytterligare träffar, 
då det är ytterst osäkert om och när vi får träffas på riktigt igen. 

Men, glöm inte att utnyttja möjligheten att ringa och vara med 
på Distriktets tematräffar per telefon varje tisdag eftermiddag. 
Det är både trevligt och gratis. Vi återkommer så snart det finns 
möjlighet att göra något tillsammans. 
 

Vänliga hälsningar Styrelsen 
Genom Britt Artursson 

 
 
SRF Vara Essunga Grästorp  
P.g.a. pandemin kan vi inte planera några träffar! 
Vårt årsmöte kommer ske via telefon, lördagen den 27 februari 
med start kl.13.00. Alla medlemmar får ju en kallelse i mejl eller 
i brevlådan! 
Radio syn fortsätter sina sändningar, ratta in radio vara 87,8 
MHz eller via www.radiosyn.se som är hemsidan! 
Tipsar alla att verkligen ringa till tisdagsträffarna som distriktet 
anordnar, det är ett mycket varierat program! 
Hoppas vi kan få träffas snart! 
Ha det fint alla! 
 
På gång i Kultur & Nöje 
Vi har avvaktat med våra aktiviteter, men vi har bokat 20 
stycken biljetter till Lill Lindfors show som visas torsdag 21 
oktober i Vara konserthus och återkommer med inbjudan 
senare. Vi kör vidare med Tematräffarna ihop med Kultur och 
nöje och Rekreation och fritid, återkommer så fort vi får 
klartecken att vi kan göra våra fysiska träffar igen. 
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SRF Hjo Tibro Karlsborg 
Hej alla medlemmar i SRF Hjo Tibro Karlsborg en preliminär 
lista på planerade aktiviteter 
Våren 2021  
24 februari SRF Hjo Tibro Karlsborg årsmöte via telefon 
All aktivitet är vilande på grund av Covid-19 pandemin. 
Hösten 2021 
Under förutsättning att myndigheten beslutar om att man kan 
återuppta verksamhet. 
KanalHotellet Karlsborg: Aktivitet med medel ur Makarna 
Mobergs fond. 
Bowling: Tibro Bowlinghall 
Medlemsmöte: Karlsborg (Mölltorp),Hjo (Rödingen) 
Höstfest: Höstfest på Inredia Tibro 
Jul Aktivitet: För samtliga medlemmar på Bowlinghallen Tibro. 
Eventuellt en bussresa under hösten. 
Hälsningar Styrelsen Kjell Karlsson 076 610 53 21 
srftibro@telia.com   

 
SRF Skövde 
Kära medlemmar. År 2020 har varit ett tufft år med isolering och 
social distansering. Många av våra medlemmar gick bort förra 
året. Nu är det ett nytt år och vi ser fram mot vaccinet och 
ljusare och varmare tider. Vi räknar inte med att kunna ha 
någon verksamhet under våren. Kanske kan vi ha någon 
aktivitet utomhus till sommaren.  
Vi kommer att ha årsmöte den 8 mars kl.17.00 och det blir per 
telefon. Numret ni ringer är  
08 120 490 20 och koden är 8 2 1 3 fyrkant. Ni kan börja ringa 
en kvart före utsatt tid. Snälla ni, ring och var med på mötet alla 
som har möjlighet. 
Har ni frågor, synpunkter eller bara vill prata så ring mej. 
Monica Aronsson ordförande Tel 0500 – 41 32 56. 
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MEDLEMSANSÖKAN 

Ny medlem synskadad   □    
Ny medlem stödjande  □  
Personnummer 10 siffror: 
 

Ev. barnmedlems personnummer: 
(anges då vårdnadshavare ansöker om medlemskap) 

 

Ev. vårdnadshavares personnummer: 
(anges då barn/ungdom under 18 år ansöker om medlemskap) 

 

Efternamn: 
 

Förnamn: 
 

Adress: 
 

Postnummer och postadress: 
 

Hemtelefon:                              Mobil: 
 

E-postadress: 
 

□ Jag vill tillhöra följande lokalförening:  

 

□ Vet ej, jag vill bli kontaktad av SRF för val av förening 

 

□ Ja tack - jag vill ha medlemstidningen Perspektiv 

Läsmedium:  Tryck:  □ Tal:  □ Punktskrift:  □ E-post: □ 
 
Markera det bästa läsmediet med 1, näst bästa med 2. 
 

Övrig information önskas på följande läsmedium: 

Tryck: □    Tal: □    Punktskrift: □     E-post: □ 

 
Markera det bästa läsmediet med 1, näst bästa med 2. 
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Samtycke 
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes den 25 maj 2018 
måste vi inhämta ett aktivt samtycke från dig för att skapa förutsättningar 
för dig att få del av medlemsrabatter, samhällsinformation eller 
information och erbjudanden från företag som SRF anser är intressanta 
för dig som medlem. 
 
Vill du ge ditt samtycke, kryssa i en eller flera av nedanstående rutor. 
□Jag vill få medlemserbjudande och medlemsrabatter och godkänner 

att SRF lämnar ut uppgifter om mig till sina samarbetspartners. 
Ett exempel är möjligheten att få medlemsrabatt i en butik genom att kontroll av 
medlemskap sker.  

 

□Jag vill få samhällsinformation från myndigheter och offentligt ägda 

företag. Exempel på samhällsinformation är från Valmyndigheten, landsting och 

kommuner. 
 

□Jag vill få information och erbjudanden från företag som SRF anser är 

intressanta för mig som medlem. 
Exempel är att få utskick från hjälpmedelsföretag och tidningar som erbjuder en inläst 
version. 
 
Synskadades Riksförbund behandlar dina personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från den 25 maj 2018. De 
personuppgifter som du lämnar till oss lagras och behandlas i syfte att 
hantera din ansökan och för att ge dig bästa möjliga service. Vill du läsa 
hela vår personuppgiftspolicy hittar du den på vår webbplats www.srf.nu 
 

Ort och datum: 
 

Underskrift: 
 
 

Blankett insänds till:  
SRF Skaraborg 
Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 
 

e-post: skaraborg@srf.nu 
Tele: 0511-34 79 70     2021 
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NIX telefon 
Nix telefontjänst är en kostnadsfri tjänst som spärrar obeställda 

samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte.  

Ring 077-228 00 00 och följ instruktionerna för att spärra ditt 

nummer. NIX-telefon gäller all telefoni och att spärra kostar 

inget mer än samtalskostnaden. Spärren är giltig tills vidare och 

går att häva när som helst. Kom ihåg att det kan ta upp till två 

månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att 

de ser att du spärrat ditt nummer.  

 

Nummerupplysning 118 400: 

Du som har bestående funktionsnedsättning/ synnedsättning 

kan få gratis nummerupplysning. På uppdrag av Post- och 

telestyrelsen driver Teleinfo denna tjänst. Du har rätt till 1000 

samtal per år inom Sverige. För att kunna använda tjänsten 

kostnadsfritt måste du anmäla ditt telefonnummer till kund-

service: 020-36 46 56, telefontidvardagar kl.08-17 eller  

e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och 

mobiltelefoni.  

Hallå konsument! 
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå 
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-15.00. Dit kan 
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade 
vägledare. Telefonnumret är 0771-52 55 25. Du kan även gå in 
på deras hemsida www.hallakonsument.se. 
 
Västtrafik: 
Om du råkar ut för en resa med färdtjänst eller sjukresa som 
inte fungerat så som det utlovats, då kan du vända dig till 
Synpunkten. Tel.0771 - 41 43 10 eller 020 - 91 90 90 och välja 
nr 4. Öppettiderna är mån – tors. kl.8.00 - 20.00.  
Fredagar kl.8.00 -17.00. Har man synpunkter på Västtrafik 
tåg/buss, ska man ringa 0771 – 41 43 00.  T.ex. utrop som inte 
fungerar eller busschaufför stänger av eller det kan vara mörkt 
på tåget, så man inte ser när man ska gå på tåget o.s.v. 
 

http://www.hallakonsument.se/
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Syncentralen i Skövde: 
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde 
Telefon: 010-441 32 80 Tidsbokning: mån-tors kl.08.00-09.30, 
mån kl.13.20–14.15, tors. kl.13.20 – 14.15. 
Fakturafrågor: mån och tors. kl.13.15 -14.15   
Dataärenden: ons. kl.08.00-09.30  
Öppettider: Mån – tors. kl.08.00-16.30, fre. kl.08 – 16.  
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
 
Synskadades Stiftelse Skaraborg 
Synskadade som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av 
låga inkomster kan söka bidrag från Synskadades Stiftelse 
Skaraborg. Bidraget kan omfatta en rad olika insatser och 
åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra 
situationen behövande synskadade, till exempel vård och 
behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation 
med mera. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som 
samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din 
taxerade årsinkomst inte överstiger 189 200 kronor. 
Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter/inköp och 
handläggningstiden kan variera mellan 1–3 månader. 
Inkomstuppgifter från skatteverket ska alltid bifogas till ansökan.  
För ansökningsblankett och ytterligare information kontakta 
Kansliet Skara tel. 0511-34 79 70 E-post: skaraborg@srf.nu    
Stiftelsens sammanträdesdagar under 2021 är 8 mars, 7 juni,  
6 september och 6 december. Då vet ni när ansökningar skall 
vara kansliet tillhanda! 
 
Synskadades Vänner Skaraborg 
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner 
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de 
synskadades villkor, såväl i socialt som kulturellt avseende 
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som 
synskadades organisationer.  
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom 
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel 
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till 
rekreationsresor och ledsagarhjälp.  

mailto:syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se


19 

Din ansökan skickar du till: 

 

Synskadades Vänner Skaraborg 
c/o Timo Alvila 
Gnejsvägen 6 
542 31 MARIESTAD 
Telefon: 0705-75 75 42 
E-post: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se 

PS: Synskadades vänner har två stipendier på vardera  
15 000 kronor för gymnasiet och eftergymnasial utbildning. 
Studerar du ska du kontakta Timo Alvila hos Synskadades 
Vänner. Stipendiet utdelas på Synskadades Vänners årsmöte i 
maj månad. DS 

Kontaktuppgifter kansliet: 
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D, 532 30 Skara 
Tel. 0511 - 34 79 70 växel 
Tryck 1 för Britt 
Tryck 2 för Lisa 
Tryck 3 för Johnny 
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå, så kopplas du till 
första lediga. 
E-post: skaraborg@srf.nu 

Hemsida: www.srf.nu/skaraborg  

Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg  

 

Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 2, före den 1 maj och den gäller för juni, juli, aug. 
Under pågående Pandemi, hur gjorde ni i er förening? 
Tipsa oss! Har ni möten med något kul innehåll, eller annan 
verksamhet, skriv gärna ner några rader och skicka det till 
kansliet till SKB Nytt. Vill ni berätta per telefon, så får ni 
höra av er till kansliet, så kan vi skriva åt er. 
 

Glad påsk till er alla! 

 

 

http://www.srf.nu/skaraborg


20 

  
 
 
 
 


